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:المقترح االول  
 

والعمل , مناقشة أسالیب المشروع
.على تنفیذه في الوقت المحدد  



:المقترح الثاني  
 

مشروع تخرج  دورةمناقشة 
يالمنھج الطلبة  

 
.تنقیح -مراجعة -تطبیق -دراسة وتحلیل   



:المقترح الثالث  
 

لمشروع  المثالي نموذجالمناقشة
الناجح  تخرج الطلبة  

 
.الطلبة-المستفید-المشرف-إدارة المشروع   



:المقترح الرابع  
 

 بوسترات مشاریع طلبتنا مناقشة
 التطبیقیة والبحثیة

 
.بوستر -الكترونیا:توثیق المشروع   



:المقترح الخامس  
 

 تأكید النوعیة أو الجودةمناقشة 
.للمشروع  

من خالل تطبیق المواصفات (
).القیاسیة  



:المقترح السادس  
 

في  عناصر الرؤیة مناقشة
.مشروع التخرج  
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Any Question ? 
Thank you for your attention 

•Thank you 
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